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Emerson dos Santos
Juliana Carla
Polyanna Silva
Elizabete Martins
Gledson Silva
Wilson Valério
Wilami Roger
Andréa Barbosa
Aldem Cordeiro
Andreia Vieira
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Feliz Aniversário!
CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

15 a 17

JULHO

RETIRO ESPORTIVO
Externo (fora)

23

JULHO

REMEMBER RETIRO ESPORTIVO
na Gênesis, às 19h

29 a 31
EJAD
Externo (fora)

"Eu os estou enviando
como ovelhas entre
lobos. Portanto, sejam
astutos como as
serpentes e sem malícia
como as pombas."
Mateus 10:16

JULHO

Ser astuto como uma
serpente não quer dizer
ser enganador. Significa
ser atento e prudente.
Como Cristão, buscando
viver de forma honesta e
correta, não faltarão
ocasiões em que outras
pessoas tentarão tirar
proveito da sua
honestidade. Contudo,
nada que o inimigo faça
justifica recorrer às
mesmas atitudes.
Quando tentamos
revidar, ou até às vezes
apenas nos defender, há
um perigo de cair no
pecado, é por isso que
também é preciso saber
agir como as pombas.
Peça a Deus o controle
do Espírito em situações
de confronto ou ataque.
Ele é fiel e atenderá.

SUSTENTAR CONSULTORIA
Consultoria em Meio Ambiente, Segurança e
Medicina do Trabalho. Serviços: Serviços:
Elaboração de Licenciamentos, Projeto de
Incêndio, Gerenciamento de Resíduos, e outros.
Fones: 82 99316.1898 (Oi)/99627.6618 (Tim)

Maceió, 10 de julho de 2016 - Nº428
informativo semanal

DELÍCIAS DA MAMÁ
Sua mais nova opção de doceria gourmet!
Fazemos bolos na marmita, pipocas e vários
tipos de doces gourmet. Mais informações
com a Isabella pelos fones 99615-3927 ou
98813-9302.

U

Divulgue seu negócio pelo secretaria@ibgenesis.com.br
Atividades Semanais

Pastores e Presbíteros

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
Sexta
19:00 - Futebol Feminino
Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
14:00 - Ensaio dos Adolescentes
15:00 - Esportes
15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pr. Harry Tenório
82-99938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98877.2550/99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50

Informações pág. 3
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

POR QUE EXISTE O MAL?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal,
dela não comerás; porque no dia em que dela
comeres, certamente morrerás.”
(Gênesis 2:17)
Você já parou para se perguntar sobre a existência do mal? Não
viveríamos melhor se Deus houvesse eliminado o mal da nossa
experiência de vida terrena? Deus não poderia ter
determinado o fim de Satanás sem que ele interferisse na obra
da sua criação? Tudo isto, óbvio, poderia ter acontecido, mas
não foi assim que Deus quis.
Os questionamentos sobre a existência do mal são tão antigos
quanto o vento, sem que nenhum dos filósofos tenha chegado
a uma conclusão convincente dos seus questionamentos. Por
estas praias já se aventuraram do filósofo grego da
antiguidade Epicuro, ao filósofo alemão Gottfried Leibnitz. O
problema do mal também já foi discutido pelo judaísmo e pelo
islamismo. A resposta para a existência do mal se sustenta
pelo simples fato de que ele sempre foi uma possibilidade
factível, já que Deus criou seres dotados do livre arbítrio.
Sem resposta convincente acerca da razão pela qual Deus não
debelou o mal, não podemos deixar de observar aspectos
positivos acerca da existência do mal. O maior e o mais
relevante deles é que Deus usa o mal para fins bons. O mal por
exemplo reflete e projeta nossa obediência. Não foi assim com
Jó? Satanás acusando toda humanidade de estar infectada
pelo mal, pode constatar a falácia da sua afirmação, pois
envolvendo o patriarca de lutas expressivamente grandes,
pode constatar que sua obediência a Deus estava intacta. Jó
não praguejou em nenhum momento do seu sofrimento,
quando sob a influência do ataque de Satanás esteve sob um
nível de pressão muito acima dos padrões normais. Outro
aspecto bastante curioso é que o mal serve para nos
disciplinar. Lidamos muito mal com os benefícios recebidos do
livre arbítrio, e o mal serve como freio para que não
prosseguirmos no erro. Neste aspecto, o mal se torna um
agente de correção divina, um freio às nossas origens
corrompidas, um travão ao mau uso do livre arbítrio.
Vejamos o caso específico de Saul, um Rei escolhido pelo
próprio Deus que se tornou por sua insegurança desobediente
a Deus. Ele nos empresta o conhecimento de um flagrante da
criatura que se rebela contra seu criador. A bíblia diz que o
Espírito do Senhor se retirou de Saul e que um espírito mal o
afligia. Este espírito era usado por Deus para discipliná-lo: (I
Samuel 16:14) - “E o Espírito do SENHOR se retirou de Saul, e
atormentava-o um espírito mau da parte do SENHOR.” Nestas
horas em que estava afetado por este espírito, ele buscava a
presença de Deus, ouvindo seus louvores, quando assim se
acalmava. Não podemos desconsiderar a problemática
transição entre Saul e Davi, e que o mal produzido pela

perseguição produziu um caráter firme, seguro, reforçando uma
personalidade de Davi que iria ser muito utilizada pelo Senhor
nas conquistas que Israel iria estabelecer nos anos do seu
reinado.
Por fim, jamais iríamos conhecer a profundidade da bondade
divina sem a existência do mal. O mal reflete a grandeza da
bondade de Deus. Até a compreensão do que houve na cruz
seria irracional se forças do bem e do mal não estivessem todo
tempo se revelando contrapostas. Lá conhecemos na sua
totalidade os efeitos danosos do pecado na vida do homem,
como também conhecemos o caminho de libertação promovido
por Deus para nos agraciar, anulando, rasgando e cravando na
cruz a sentença que era contra nós.
- FIM -

SANDUBA NIGHT - É HOJE!
NÃO PERCA!!! Hoje você não precisará se preocupar com
lanche, porque após o culto teremos um sanduba de primeira te
esperando + refri ou suco por apenas R$ 5,00. Você se satisfaz e
abençoa a obra do Senhor na realização do nosso 11º Retiro
Esportivo. Comer assim é bom demais, não é?! Estamos te
esperando.

CAMISA RETIRO ESPORTIVO
Já estão a venda as camisas do próximo Retiro Esportivo! Não
perca a oportunidade de adquirir um lindo produto e ainda
contribuir com uma ação que resgata vidas. As camisas custam
R$ 32 à vista e R$ 35 no cartão de crédito. Lembrando que toda a
renda é revertida para o Retiro Esportivo.

TESTE DE LITURGIA
Em breve, realizaremos alguns testes modificando a liturgia do
nosso culto. No dia 24 de julho, nossa liturgia terá algumas
pequenas modificações. Fique sempre atento ao informativo
para não perder nenhuma informação importante!

CONFIRMAÇÃO DE VAGA NO EJAD
Hoje (domingo, 10 de julho) é a data limite para confirmação da
sua vaga para o nosso Encontro de Jovens e Adolescentes (Ejad
2016). Caso você já tenha pago o valor mínimo e fez uma
reserva, a mesma só vale até hoje! Portanto, procure o stand
do evento no final do culto e confirme sua presença. Do
contrário, a vaga será liberada.

2ª EXPO KIDS
Atenção, papais e mamães! O Ministério Kids já está a todo
vapor preparando a nossa 2ª Expo Kids. Com o tema “Ganhar
crianças para Cristo é melhor que ganhar medalhas de ouro”, o
evento acontecerá no dia 6 de agosto, às 19h, aqui na igreja. E
você já pode inscrever seu filho por apenas R$ 5,00. Mais
informações com as tias do Kids.

ESPAÇO BUSINESS
Você já viu esta novidade no nosso informativo? Agora temos
um espaço gratuito para divulgar sua empresa! O Espaço
Business foi criado pensando em você! Envie seu logotipo
junto com as informações de divulgação (ramo, endereço,
telefone, contatos, redes sociais, etc.) para
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a
cada informativo. Confira o espaço na página 6 e aproveite!

11º RETIRO ESPORTIVO
De 15 a 17 de julho, estaremos realizando nosso 11º Retiro
Esportivo, com o objetivo de alcançar jovens não-cristãos da
comunidade para Cristo, por meio de estratégias evangelísticas
esportivas, no Acampamento Batista, em Paripueira. Com o
tema #DeQueLadoVocêEstá, baseado em João 1:5, as
inscrições estão abertas e custam R$ 20,00 por atleta. Você que
é cristão pode participar de três maneiras:
* sendo um trabalhador voluntário no retiro;
* investindo financeiramente para que jovens participem;
* orando para que Deus resgate os jovens que participarão, firmando-os no Caminho, e pela saúde e família
dos voluntários.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de julho. Para isto você deve
mandar um e-mail até o dia 13 de julho para
secretaria@ibgenesis.com.br contendo:
► Nome do pai e da mãe completos,
► Nome da criança completo;
► Data de nascimento;
► Uma foto anexado ao e-mail.
Importante: a apresentação só será possível mediante o envio
das informações solicitadas.

